Ogłoszenia Parafialne 05 styczeń 2020
1.
Po świętach Bożego Narodzenia rozpoczyna się kolędowanie. Jeśli pragniecie, by Waszą
rodzinę nawiedził ksiądz z wizytą duszpasterską i błogosławieństwem domu, prosimy o
wpisanie się na listę dostępną w zakrystii po Mszach św. lub skontaktowanie się z jednym z
księży i umówienie terminu wizyty.
2.
Najbliższe spotkanie kursu RCIA we wtorek 7 stycznia o godz. 19.15 na plebanii.
3.
Następne spotkanie Grupy Dyskusyjnej będzie 23 stycznia 2020 o 19.15 na plebanii.
Rozpoczynamy omawianie obrzędów Mszy św. Cieszymy się, że grupa rośnie w liczbę!
4.
Polska Grupa św. Pallottiego prowadzona przez ks. Jacka Krynia SAC spotka się w
piątek 10 stycznia o godz. 19.15. Grupa w języku angielskim będzie miała spotkanie w piątek
17 stycznia o godz. 19.15 na plebanii.
5.
Spotkanie formacyjne Symbolon będzie miało miejsce w czwartek 16 stycznia o godz.
19.15 w sali na plebanii.
6.
Spotkanie naszej konferencji św. Wincentego a Paulo 15 stycznia 2020 o godz. 19.00 na
plebanii.
7.
Spotkanie CWL w poniedziałek 20 stycznia 2020 o godz. 19.00 w Sali Parafialnej.
8.
Kampania na rzecz samotnych matek Shifra Homes okazała się wielkim sukcesem. W
naszej Parafii zebraliśmy $7,988.19! Wielkie Bóg zapłać!
9.
Uroczystość św. Wincentego Pallottiego przypada 22.01.2020, w środę. Z tej okazji
członkowie ZAK (grup św. Pallottiego) i przyjaciele Pallotynów będą celebrować uroczystą
Mszę św. wraz z Pallotynami pracującymi w naszej Diecezji w kościele św. Ambrożego w
Cambridge o godz. 19.15, po której nastąpi mały poczęstunek. Chętnych prosimy o zgłoszenie
do biura parafialnego, by ewentualnie wynająć autobus.
10. Módlmy się do Boga o błogosławione owoce Kampanii Jedna Dusza, Jedno Serce dla
naszej Parafii i całej Diecezji. Do Bożego Narodzenia otrzymaliśmy 124 karty z deklaracjami
kontrybucji, które opływają na sumę $239,420 czyli 67% sumy, jaką pragniemy zebrać. W
przedsionku kościoła są koperty z deklaracjami do wypełnienia i długopisy z adresem
internetowym kampanii Jedna Dusza, Jedno Serce. Możecie je wypełnić i dostarczyć jednemu z
księży lub do biura parafialnego. Bóg zapłać!
11. Nasza Parafia oferuje parafianom nieograniczony dostęp do filmów, audiobuków,
programów formacyjnych na katolickiej platformie internetowej FORMED. Subskrypcja jest
całkowicie zapłacona przez Parafię. Aby zarejestrować się do FORMED, należy otworzyć
stronę internetową saintgabrielchurch.formed.org, kliknąć na Register, a następnie wpisać
imię i nazwisko, adres emailowy oraz własne hasło dostępu. Owocnego użytkowania!
12. Pallotyńskie Seminarium Duchowne w Ołtarzewie obchodzi stulecie istnienia. W
związku z czym jego budynki są poddane gruntownej renowacji. Jeśli ktoś chce wspomóc
remont naszego Seminarium, może nabyć cegiełkę składając ofiarę 100 CAD lub więcej, albo
składając ofiarę jakiejkolwiek wielkości. Cegiełki są dostępne w biurze parafialnym i po Mszy
św.. Za wszystkie ofiary z góry serdecznie dziękujemy. Bóg zapłać!
_____________________________________________________________________________

Święto Trzech Króli

Święto Trzech Króli jest jednym z najstarszych świąt w Kościele. Obchodzono je na
Wschodzie od III wieku, a na Zachód przedostało się pod koniec IV wieku.
Słowo "Epifania" znaczy "objawienie". Epifania, podobnie jak Boże Narodzenie,
przedstawia nam Boga, który staje się widzialnym, z tą różnicą jednak, że teraz nie tylko
Żydom, ale i poganom okazuje Bóg Syna swego. Już Izajasz proroczo widzi Kościół pod figurą
Jerozolimy, do której "napływa mnogość pogan, złoto i kadzidło przynosząc". (Iz 60 1-6)
W dzisiejszym dniu czcimy objawienie się Boga w widzialnej postaci. Wcielony Bóg
objawił się poganom w osobach Mędrców, narodowi wybranemu przy chrzcie w Jordanie i
swoim uczniom przez cud dokonany w Kanie Galilejskiej.
Oficjalna nazwa święta brzmi Epifania. Terminem tym Grecy określali uroczysty wjazd
władcy. Święcimy dzisiaj przybycie na ziemię wielkiego Króla, którego panowanie ogarnia nie
tylko wszystkie kraje, ale cały wszechświat. Chrystus Król nawiedza dzisiaj swój Kościół wiekuistą Jerozolimę, obdarzając ją skarbami łaski. Do Kościoła powołane są wszystkie narody.
Cała tradycja chrześcijańska widzi w Mędrcach ze Wschodu pierwociny narodów pogańskich.
Za nimi w bramy Kościoła Chrystusowego wchodzą coraz to nowe ludy. W ten sposób spełnia
się proroctwo Izajasza, które czytamy dziś w lekcji mszalnej.
Powołanie do wiary zawiera w sobie powołanie do świętości. Bóg obdarzył nas światłem
wiary, "abyśmy się stali uczestnikami dziedzictwa Świętych w światłości". Modlimy się dzisiaj
o wierność naszemu powołaniu, która ma nas doprowadzić do oglądania Boga (kolekta).
Dary Mędrców mają znaczenie symboliczne. Oznaczają godność królewską Chrystusa
(złoto), wypływającą z połączenia się natury ludzkiej (mirra) z Boską (kadzidło). Dlatego
wyobrażają one samego Zbawiciela.
W kościołach poświęca się dzisiaj te dary oraz kredę przeznaczoną do oznaczenia drzwi
domów inicjałami trzech Mędrców i datą roku. Zwyczaj ten wiąże się z obrzędem ogłaszania w
dniu dzisiejszym świąt ruchomych. W pierwsze wielkie święto roku kalendarzowego w
katedrach i głównych kościołach po odśpiewaniu Ewangelii kantor ogłasza daty niedziel i świąt
okresu wielkanocnego.

